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modalidade acima especificada e mediante informações a seguir: OBJETO: Contratação de
empresa especializada para Construção do Centro de Referência da Criança e do
Adolescente no Povoado São josé no município de Poço Verde/SE, conforme Emenda
Parlamentar 202136910007, de acordo com o Projeto Básico e Especificações
apresentadas, convertido em Anexo I do Edital. DATA DE RECEBIMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO E DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 09/09/2022 (nove de
setembro de dois mil e vinte e dois), às 10:00h (dez horas). TIPO: Menor preço global.
PRAZO: 05 (cinco) meses. VALOR MÁXIMO: R$ 502.020,78 (Quinhentos e dois mil, vinte
reais e setenta e oito reais). REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob o regime de
Empreitada Global. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO; PA: 15.122.003:1198 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; ED: 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES; FR:
1500.0000 / 17000000. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993. PARECER
JURÍDICO: 04/2022. O Edital, e informações complementares, encontram-se à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Travessa da
Liberdade, nº 15, Centro, nesta cidade de Poço Verde/SE - CEP 49.490-000, de Segunda-
feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00h às 14:00h, pelo telefone:
(79) 3549-1946, ou através do e-mail: cpl.pocoverde@hotmail.com.

Poço Verde/SE, 17 de agosto de 2022.
EVERTON VIANA MENESES

Presidente da CPL

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULANDIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULÂNDIA-TO, torna público o extrato de
Contrato, referente ao processo licitatório Tomada de Preços PMA nº 005/2022, Tipo
Menor Preço Global, Regime de execução empreitada por preço global, OBJETO:
contratação de empresa especializada para construção e instalação de mata burros pré-
moldado de concreto CONTRATADO: MONTELO ENGENHARIA LTDA pessoa Jurídica,
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 41.944.706/0001-99, estabelecida na RUA 02,
QUADRA 51, CENTRO, ABREULÂNDIA, TO. Foi vencedora do menor valor global totalizando
R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais) VIGÊNCIA: 01 (um) Meses,
contados a partir da assinatura do instrumento contratual, data assinatura: 18/08/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês para a conclusão da obra a partir do recebimento da
ordem de serviços.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO PMA SRP Nº 1/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMA SRP Nº 001/2022,
Tipo Menor Preço Por Item, Forma da Disputa : aberto e fechado, objeto Registro de preço
para aquisição de 01 (um) caminhão com tração 4x2, 0 (zero) km com pbt mínimo de
14.000 kg, potência do motor de 18 cv, equipado com carroceria basculante com
capacidade mínima de 06 (seis)m³, O mesmo ocorreu na Bolsa de Licitações e Leilões - BLL:
site: www.bll.org.br.com, realizado: ás 09h00 do dia 20 de abril de 2022, horário de
Brasília, chegou ao seguintes resultado, por rejeição a propostas, eis que o valor ofertado
pela empresa participante está acima da cotação média auferida,e ,inclusive, o preço
ofertado pelo licitante está acima de sua própria pesquisa de mercado. Sendo o processo
foi declarado fracassado.

EDNA LOURENÇA ARRUDA CUNHA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022
OBJETO: Contratação de empresa, especializada em elaboração de conteúdos, planos
educacionais e de gestão, com base em evidências, contendo mecanismos de
monitoramento. - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- CONTRATADA: N. M. CAMPOS CONSULTORIA E TREINAMENTO, CNPJ sob o nº.
31.006.128/0001-96. - VALOR: Valor mensal de R$: 10.850,00 (dez mil, oitocentos e
cinquenta reais), e pelo período de 12 (doze) meses, o Valor de R$: 130.200,00 (cento e
trinta mil e duzentos reais).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022

OBJETO: Contratação de empresa, especializada em elaboração de conteúdos, planos
educacionais e de gestão, com base em evidências, contendo mecanismos de
monitoramento.

Tendo em vista o Relatório de Julgamento, considerando que o processo se
formalizou com a observância das disposições legais, resolvo HOMOLOGAR/ADJUDICAR a
presente Licitação a empresa N. M. CAMPOS CONSULTORIA E TREINAMENTO, CNPJ sob o
nº. 31.006.128/0001-96, vencedora do item no valor mensal de R$: 10.850,00 (dez mil,
oitocentos e cinquenta reais), e pelo período de 12 (doze) meses, o Valor de R$:
130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais). Conforme consta em ata.

Aliança do Tocantins - TO, 17 de agosto de 2022.
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2022

A Superintendência de Licitações de Araguaína - TO, torna público que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua
25 de dezembro, nº 265, 1º andar, Centro, Araguaína - TO (Prédio da Prefeitura
Municipal), as licitações abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022 - SRP. Abertura dia 02.09.2022 às
14h00min. Formalização de ata de registro de preços para eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e de consumo de
tecnologia da informação e comunicação - TIC e equipamentos de áudio, foto e vídeo
para manutenção e atualização do Parque Computacional da Prefeitura municipal de
Araguaína - TO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2022 - SRP

ABERTURA DIA 02.09.2022 ÀS 16H30MIN. Contratação de pessoa jurídica
especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender
o serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3411-7004 e no
guichê da CPL, no horário de 08h00min ás 12h00min e das 14h00min às 18h00min,
RETIRADA DOS EDITAIS NO SITE: www.bnc.org.br.

Araguaína - TO, aos 19 dias de agosto de 2022.
WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUSA

Superintendente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº PE/2022.055-FMS SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
31/08/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
PE/2022.055-FMS SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Registro de preço para
aquisição de equipamentos, tipo impressoras, computador de mesa, notebook, televisor, e
outros, os equipamentos citados serão utilizados nas atividades pedagógicas e letivas, junto
aos alunos. Serão essenciais para o trabalho de professores e do administrativo das
unidades escolares, assim como para a realização de aulas de informática e pesquisas pelos
alunos. O edital estará disponível na sala de licitações (Prédio da Prefeitura), Mural de
Licitações do TCE-TO, pelo e-mail licitacaoaraguatins@gmail.com e
https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP/2022.056-PMA SRP

A Prefeitura de Araguatins comunica aos interessados que realizará no dia
01/09/2022, as 08:30hs (horário de Brasileia), licitação na modalidade Pregão Presencial nº
PP/2022.056-PMA SRP, tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de material de
construção civil, para atender as necessidades diárias da secretaria municipal de
infraestrutura de Araguatins, junto ao município, na execução das obras projetadas para o
decorrer dos últimos meses ano de 2022. O edital estará disponível na sala de licitações
(Prédio da Prefeitura), Mural de Licitações do TCE-TO, pelo e-mail
licitacaoaraguatins@gmail.com e https://araguatins.to.gov.br/transparencia/licitacao.

SIDNEY DA SILVA VIANA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE BERNARDO
SAYÃO/TO, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que
realizará na Sala de Licitações desta Prefeitura, situada na Avenida Antônio Pescone, 378,
Centro. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO PM FMED-
BS 010/2022 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE com recebimento e abertura dos envelopes

contendo a documentação de habilitações e das propostas no dia 01/09/2022, às
08h00minhs (horário local). OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para
Compor a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino - 2° Semestre/2022, O Edital com
seus ANEXOS estarão disponíveis a todos os interessados na Sala de Licitações por meios
magnéticos (Pen Drive) e no site www.bernardosayao.to.gov.br, no horário compreendido
entre as 07h às 12h, com custos adicionais. Maiores informações pelos telefones (63) 3422-
1241.

Em 18 de agosto 2022
ALDENORA VIEIRA XAVIER

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

PROCESSO 181/2022
Considerado a remessa dos autos do processo licitatório, com resultado da

licitação e adjudicação, com os trabalhos conclusos em relação às atribuições precípuas da
CPL. Considerando ainda que o procedimento de licitação atendeu aos preceitos legais, na
sua forma e conteúdo. Eis por bem HOMOLOGAR, como de fato HOMOLOGO a presente
licitação em nome dos adjudicatários a seguir, para que surtam todos os efeitos legais,
sendo, empresa: FELIPE RIBEIRO DA SILVA 03073715304, inscrita no CNPJ nº
28.294.453/0001-97, com menor valor apresentado para os itens 11, 2, 3, 7, 8, 10, 12 e 20,
perfazendo um valor total de R$17.925,00 (dezessete mil novecentos e vinte e cinco reais).
LUMINATA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 17.930.584/0001-05, com menor valor
apresentado para os itens: 9, 16 e 21, perfazendo um valor total de R$1.752,75 (mil
setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos). OFFICE DO BRASIL
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.094.173/0001-32, com menor
valor apresentado para os itens 11 e 15, perfazendo um valor total de R$4.240,00 (quatro
mil duzentos e quarenta reais). BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIREL, inscrita no
CNPJ nº 23.883.053/0002-84, com menor valor apresentado para o item 14, perfazendo
um valor total de R$9.069,48 (nove mil e sessenta e nove reais e quarenta e oito
centavos).

A presente homologação importa no montante de R$ 32.987,23 (trinta e dois
mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos). De já, determino ao
departamento competente para que proceda com a convocação do ADJUDICATÁRIO para
assinatura do contrato, tudo em conformidade com as condições estatuídas no edital de
licitação.

Brejinho de Nazaré- TO, 17 de agosto de 2022.
MARCO AURÉLIO BISPO NOBRE

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2022

Processo administrativo nº 158.2022
Objeto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para
fornecimento de filtros, lubrificantes e correlatos para atender a frota de veículos do
município de Buriti do Tocantins.

O Departamento de Licitações torna público que decide SUSPENDER o certame
referente ao Edital do Pregão Presencial nº 041/2022 - para READEQUAÇÃO DO TERMO DE
REFERÊNCIA. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei. Telefone: (63) 3459-
1258. Endereço: Rua Novo Horizonte, Nº 02, Centro - Buriti do Tocantins - TO.

Buriti do Tocantins/TO, 19 de agosto de 2022.
JIMMY DAMASCENO RODRIGUES DE JESUS

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2022

O Prefeito Municipal de Conceição do Tocantins, Sr. João Paulo Fernandes
Costa, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista
do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações e Jurídico, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR o PROCESSO nº 2272/2022 do Pregão Presencial nº 007/2022.
Data da adjudicação e homologação: 18/08/2022. Objeto: Sistema de Minigeração
Fotovoltaica de Consumo Remoto, conforme termo de referência. Empresa adjudicada:
Bittencourt Energia Renovável EIRELI, CNPJ nº 38.445.758/0001-06, no valor de R$
1.499.000,00. Dotação Orçamentária: 03.39.15.752.0025.1.069 - Construção da garagem e
usina elétrica com placa solar - 4.4.90.51 - fonte: 1500 - 1754.

Conceição do Tocantins, 18 de agosto de 2022.
JOÃO PAULO FERNANDES COSTA
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